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Věc: Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na pracování lesního
hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Hlavní město Praha
s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023.
Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen OZP MHMP) jako příslušný orgán
státní správy lesů podle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a podle § 48a
odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) oznamuje podle § 26 odst. 3 lesního zákona tyto
skutečnosti:

-

na území hl. města Prahy (většina katastrálních území) a části území Středočeského kraje
(katastrální území Říčany) bude zpracován lesní hospodářský plán (LHP) pro lesní
hospodářský celek (LHC) nad 1000 ha, LHC Hlavní město Praha s platností od 1.1.2014 do
31.12.2023, pro lesy ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

-

právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být
zpracováním LHP dotčeny a dotčené orgány státní správy mohou uplatnit své připomínky a
požadavky na zpracování LHP nejpozději do 30.6.2013 na adresu: Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Prosíme všechny městské části na území hl.m. Prahy a obec s rozšířenou působností Říčany u
Prahy, aby tato oznámení umístily na své úřední desky a žádáme je o jejich zpětné zaslání
s vyznačením data vyvěšení a data sejmutí z úřední desky.

Ing. Josef P a v l í k
pověřený řízením odboru

Příloha:
- Situační mapa zařizovacího území LHC Hl.m. Praha
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Informační linka MHMP 12 444, fax 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu; IDDS: 48ia97h

Rozdělovník: (pro vyvěšení na úřední desky)
- Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 (IČ: 00064581)
- všechny městské části na území hl.m. Prahy (1-57, do datových schránek)
- Město Říčany, Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany (IČ: 00240702)
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